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Vertikale : 1lingvo internacia; 2 graso fuida; 3 penso fonnita1 

5 fabrikisto de arbarista ilo; 6 lumego de iuvelo； 7 sufikso； 8 adverba 
partikulo;10 pronomo;11 surkovri;12 iri eksteren;13 poseda pro
nomo (adjektivo);15 gramatika kazo ;16 naciano de Eŭropo;17 fama 
rivero;18 prefikso ; 22 logejo de Fhomaro ; 23 akvofluo ; 26 grado de 
sono; 30 sento katizita de senintereso; 33 nombro ； 36 vortero al
donata al radikvorto; 38 ellasi laŭtan vo^on; 40 metalo (elemento); 
42 movigeti per la korpo; 43 ŝnuro ĉirkaŭ talio; 44 konjunkcio; 45 
la Kreinto; 46 sin trovi; 47 figuraĵo diigita; 54 gramatika finiĝo; 56 
pronomo.

Horizontale : 2 eltiraĵo el papavo; 4 materio por ŝuo; 5 ricevi
ion de mortinto ； 7 subite almiliti landon; 9 rilatanta diversajn naciojn; 
14 universala idiomo ；19 unu el la 45 korelativoj; 20 nnn el la kor
elativoj; 21 korda muzikilo; 24 ĉiutaga nutraĵo de eŭropano; 25 fero, 
kupro, oro, ktp. 27 prefikso; 28 konjunktivo; 29 pensadi fantazie; 31 
kreskaĵo; 32estantece; 34partikulo nuliga; 35 membro; 36 prepozicio; 
37 fako; 39 enhavanta ĉion senmanke; 41 malsano fatala; 44 esti sur 
seĝo; 46 sin forteni de io ; 48 sin movi; 49 sin submeti al la volo de 
alia; 50 de iu; 51 prepozicio; 52 internaĵo de frukto ； 53 rega seĝo ； 
45 doktorino; 55 apartiganta linio inter teritorioj.
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LA REVO ORIGONTA
LABIRINTO DE TIU ĈI NU MERO： wyp«jiHscy

PRI LA “BONA" STILO EN 
ESPERANTO

De Prof. Lingva Konsilisto D-ro log・ kaj pree・

HANS WURSTLY-ARLEQUIN, 

membro de A. Ĉ, 〇., A. D. 〇・, A・ ĵ. 〇., A. N. 〇.,

A. R. 〇., Ĉ. J. 〇., E. B. L. 〇., ktp・

Jam Zanoni, kiun kelkaj Esperan
tistoj nomas bona st:i listo, 

skribis verketon kun la titolo ,,Kiel 
akiri bonan stilon ?" En ĝi precipe 
estas rekomendite, legi ofte la Es
perantajn verkojn de Kabe kaj aliaj 
komencantoj en Esperant〇.

Kion Zanoni Rompre nas ,,bona^ 
stilo, pri tio vi ja povas informiĝi el 
la verko mem, kiu tute konfdrme al 
amplekso kaj enhavo estas malmul
tekosta ・ Zanoni rekomendas kiel 
imitindan la stilon de Zamenhof, 
Kabe kaj aliaj Esperantistoj, kiuj 
yzis nian lingvon jam antaŭ 30 
jaroj, kaj kiuj jam tiam verkis siajn 
plej konataj n verkojn. Tia stilo 
eble sufiĉis por la bezonoj de iama 
kulturo・ Sed nun, ĉu ni povas tion 
akcepti sen iu rifuzo ??? Ne ! Ne ! 
lmj trian fojon Ne ! mi vokas laŭte 
kaj kredas esti certa, ke ĉiu progrc- 
sema Esperantisto, ja ĝenerale ĉiu 
progresema homo konsentas al 
mi.

Cu ekzemple fervoja ministro de 

iu eĉ plej malgranda ŝtato povus esti 
homo, kiu plej multe ŝatas la sim
plecon de poŝtkaleŝo ? Ĉu post- 
ministro povus esti homo, kiu ŝatas 
la transportadon de leteroj per pie
dirantaj viroj ? Certe ne ! Fervoja 
ministro devas esti moderna homo, 
kiu ankaŭ havas inter亡son por novaj 
transportiloj, elektraj vagonaroj 
ktp., kaj poŝtministro devas akceli 
enkondukon de aerŝipa poŝto, de 
senfadena telegrafo, telefono ktp.

Same ankaŭ ni bezonas kiel kun- 
laborantojn de nia „La Revo Ori- 
言onta" Esperantistojn, kiuj emas al 
la ĝusta stilo, kiu respondas al la 
modernaj bezonoj, kaj kiu respondas 
ankaŭ al la altgrada spir辻〇, kiun 
havas plejmulto de Esperantistoj・ 
Sed kia estu tiu „ĝustaG stilo ? Ĉu 
simila al la simpla stilo de Kabe ? 
Ne! La stilo, kiun bezonas ni 
Esperantistoj modernaj, kiun bezo
nas niaj gazetoj respektindaj, por 
certigi al si iun vivopovon, devas 
unuavice esti logika, logika laŭ
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kvanto kaj logika laŭ kvalito de la 
enhavo de ĉiu vorto aŭ frazo.

Por akiri tian stilon, ni devas el
funde aliigi niajn opiniojn pri la ka
rakteroj de la fundamentaj vortoj, 
pri vortofarado ktp.

Vi, ĝisostuloj, ne timu, ke mi ata
kos la Fundamenton ! Neniam ! Mi 
ankaŭ estas ĝisostulo, eĉ ĝisostocer- 
bulo ! Sed, ĉar miaj pensoj daŭre 
okupiĝas pri la Fundamento, mi 
opinias, ko mi multon komprenis en 
ĝi, kion plejmulto ne jam komprenis, 
ĉar ili deflankeniĝis tro ofte kaj lasis 
influi sin de nurĝishaŭtaj fundameno 
tistoj.

Do, trastudegadinte la Funda- 
menton de komenco ĝis fino kaj de 
fino ĝis komenco, plue ĉiun paĝon 
de supre ĝis malsupre kaj de mal
supre ĝis supre, ĉiun linion de mab 
dekstre ĝis dekstre kaj de dekstre 
ĝis maldekstre, &un vorton de la 
unua ĝis la lasta kaj de la lasta ĝis 
la unua litero, mi ekkonis jenon :

En ĉiu radiko de la Fundamento 
kuŝas nur ideo, kvankam tre am
pleksa, t amen tre precize difinita, 
sed ĉiam nur ideo sen iu gramatika 
karaktero. Se la radikoj en la 
F undamento havas ks rakteron 
substantivan, verban ktp., tio es
tas nur ŝajno. Se Zamenhof volis 
esprimi ekz. la „tabl<can ideon, li 
povis tion fari nur uzante la espri
mon de la naturaj simplaj lingvoj, 
kaj bedaŭrinde en ĉi tiuj lingvoj la 
,,tablu-a ideo estas esprimebla nur 
per vorto substantiva・ Ce kelkaj 
aliaj vortoj oni ja eble povis doni 
klarigon sen montri iun gramatikan 
karakteron de la radiko : sed tie la 
kostoj ludis rolon. I.a Esperantis
toj ne povus aĉeti Fundamenton, 
kiu fariĝus tro ampleksa sekve de

tiaj klarigoj, por kiuj preskaŭ man： 
kas la vortoj en la malriĉaj vivantaj 
lingvoj・ Sg oni pripensas, ke la 
Esperantistoj ne jam povas sufiĉe 
subteni L. K. kaj Akademion, kiuj
devus prilabori la Fundamenton, vi 
povas esti des pli certaj, kc ili ankaŭ 
ne povus aĉeti la prilaboritan P unda- 
mcnton, kiun ni tiel urĝe bezonu s.

Do, ĉar la enhavo de ĉiu radiko 
estas nur idca, oni devas doni al ĉiu
radiko : unue la signon cle la pre- 
ciza, kompleta, konkreta enhavo, kaj 
due signo n de la gramatika signifo. 
Nur per la plej logika sekvo al ĉi tiu 
principo ni atingos la de mi postuli
tan stilon, kiu savos la Esperanto- 
movadon de la pereo. La ĝis nun 
uzata lingvo eble sufiĉas por traduki 
la „Struvelpctronu aŭ aliajn por cer
taj rondoj gravajn verkojn de la ge- 
patrolingva literaturo, ĝi eble sufiĉas 
por priparoli la veteron en familia 
rondo, ĝi ankaŭ sufiĉas por la ideoj 
en la himno, ideoj, kiuj jam okupis 
la homojn antaŭ mil kaj mil jaroj. 
Sed ni modernaj homoj uzu nur se
vere logikan lingvon, en kiu ĉiu 
vorto nepre klare kaj unusence es
primas ion. Ni devas zorgi pri tio, 
ke lingvoscienculoj el ĉiuj metioj 
kaj profesioj okupu sin je la pliriĉi- 
go de la ,,klara lingvo乞

Por evoluo de la „modcrna<< ling
vo Esperanto oni ne bezonas aliigi 
la Fundamenton. Tamen oni devas
enkonduki kelkaj n novajn vortojn< 
Kiel oni en naturaj lingvoj formas 
novaj n vortojn post la estiĝo de no
vaj maŝinoj, aparatoj, ktp., tiel oni 
ankaŭ en Esperanto devas enkon
duki novajn vortoj n en sama momen
to, en kiu nia kulturo plialtiĝis su
per la staton, kiun ni povas esprimi 
per la ĝisnunaj vortoj kaj esprimoj. 
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Kompreneble oni devas .resti ĉiam 
sur iu fundamento, tiu fundamen
to, kiun ni havas en nia Fundamen
to aprobita de la Esperantistaro kaj 
malgraŭ ĉia simpleco tre ofte ne se・ 
kvata de la plejmulto el ĝi.

Niaj L. K. kaj Akademio povas 
enkonduki aŭ aprobi novajn sufikso
jn kaj prefiksojn, do certe ankaŭ 
komplikaĵon el ambaŭ, la enfiksojn, 
kiuj havas sian nomon de tio, ĉar 
ili estas en la vortoj anstataŭ antaŭ 
aŭ post ili. Neniu pridubu la ne
cesecon de tiaj cnfiksoje Jam Ido 
montras al ni, ni estas pravaj. Ido 
enkondukis nur kelkaj n (malmultaj 
rilate al la faktaj bezonoj) novajn 
sufiksojn; sed jam ne estas eble al 
Idistoj, ĉiam t rovi la ĝustan s u fik
son • Ili tro multe similas unu al 
alia. Sed kiajn delikatajn nuancojn 
oni povus esprimi per plimultigo de 
-fiksoj, do per enfiksoj !

Do mi postulas de la Esperan tis
taro, ke ili akceptu en venonta Kon
greso miajn du proponojn, unue pri 
vortofarado, due pri enkonduko de 
diversaj laŭeble multaj enfiksoj•

nKaraju legantoj ! Vi eble miros, 
ke mi mem uzas nur la ĝisnunan 
simplan lingvon・ Tio okazas nur 
pro ĝentileco al vi kaj pro modesteco 
de mi< Kompleta gramatiko de Es
peranto „modernau (la esprimon 
,,modernau mi elektis, ĉar nmoder- 
na" ĉiam estas io alia, io aliigebla, 
io pliperfektigebla) jam estas 
parita de mi. Ĝi ampleksos prok・ 
simume 18 volumojn de po 367 pa- 
ĝoj, unu volumon kun listo de la cm 
havo, laŭidcan vortaron Esperanto- 
Esperantan de ĉiuj radikoj Funda- 
mentaj, t.e. proksimume 31 volumoj 
de sama nombro da paĝoj, kaj 9 vo
lumojn de pli ol 3297 novaj enfiksoj, 

el kiuj la plejmulto ŝajnas al mi 
evitebla por fine atingi logikan (t-e. 
plej bonan) stilon. Jam kelkaj sa
mideanoj petis de mi po du ekzem
pleroj por recenzo en sia grava, 
sed pro kostoj nur hektografita jur- 
nalo. Kelkaj aliaj volas skribi kom
plementon. Nur la eldonisto kaj 
presisto ĝis nun ne jam estas trovi・ 
taje Do mi devas prokrasti la eldo
non kaj limigas min je tio, ke mi 
donas kelkaj n ekzemplojn de la ma
niero, en kiu mi pensas cvoluebla 
nian lingvon.

ENFIfiSOJ.—Ili povas esti, eni- 
gataj en iu loko de la radiko. Ĉiu 
unusilaba radiko povas esti uzata 
kiel enfikso. Laŭ bezono oni elpuŝas 
literojn ĝis restantaj du. Enfiksoj 
por materialo : gno por ligno, fe por 
fero, pa por papero, to por ŝtono 
ktp. Do ekzemple la logika radiko 
por tabl- el ligno kaj kun kvar piedoj 
estus : ta-kva-gno・blo・ Ĉi tiu radiko 
estas nur idea. Por formi el ĝi vor- 
ton uzeblan, oni devas aldoni la 
cesaj n sufiksojn, do laŭ la Funda
mento :aト〇・ La simpla, nekompleta 
kaj ne sufiĉe logika tial ankaŭ ne 
tute komprenebla vorto „tablou de 
nun estus ^takvagnoblaĵ〇".

Kiu ne tuj sentas la preferindecon 
de ĉi tiu esprimo anstataŭ la logika 
Esperanto ”simpla" : tablo kun kvar 
piedoj faritaj el ligno ? Pluaj enfik- 
soj estus por la aneco al iu partio, 
ek乙 ko por komunista, so por socia・ 
lista, de por demokrata, na por na
cia, re por respublikana, ktp. An
kaŭ estus necese, havi cnfikson, per 
kiu oni povas montri, ĉu persono 
jam estas leĝe punita aŭ ne. Mi 
proponas la tuj kompreneblajn pu 
kaj nepu. Ĉu oni ne tuj komprenas 
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pSikonepunjorulo<r anstataŭ la logi- 
ka: Sinjoro, kiu apartenas al la 
komunista partio kaj ne jam estas 
punita. Ĉe agoj precipe oni bezonas 
diversajn enfiksojn, ekz. ĉe „manĝi<c 
oni ne scias, ĉu la manĝanto manĝas 
per kulero, per forko aŭ per tranĉilo, 
eble ankaŭ per fingroj (fi !), ĉu li 
manĝas sola aŭ en societo vira aŭ 
virina, ĉu li trinkis samtempe bieron, 
vinon, brandon, likvoron aŭ ĉampan
vinon： La koncernaj enfiksoj estas 
prenitaj el vortoj mem kaj signitaj 
per dikaj literoj. Do neniu plu du
bos kio estas : S ikon cp u nj or ulo M. 
tagmakotraviibranĝadis ĉe takvag- 
noblaĵo en hoĉakvitelo N. La sama 
enhavo en Esperanto „simplau 
zonus jenon : Sinjoro kiu apar
tenas al komunista partio, kaj kiu 
ne jam estas leĝe punita, tagmanĝis, 
uzante forkon kaj tranĉilon kaj trink
ante samtempe brandon kun iu ino 
f?hm!) ĉe tablo kun kvar piedoj, 
farita el ligno, en ĉambro numero 
kvin de hotelo N.

Bedaŭrinde mankas la spaco en 
>?La Revo Oriĝontaa, por doni 
koraŭ pluajn detalojn, kiuj montrus 
la nepran necesecon de modernigo 
de nia ,,karan lingv〇・ Sed ĉar mia 
manuskripto ne jam estas presita, ĝi 
ankoraŭ povas esti pliampleksigata, 
kaj mi petas la gesamideanojn, kiuj 
interesiĝas pri fina triunfo de Espe
ranto, ke ili sendu al mi siajn pro
ponojn detalajn, ĵu pli logike, kaj 
ju pli komplete, kaj ju pli detale, des 
pli bone ! Tio estu nia devizo por 
savi la mondlingvan movadon.

I NOVON I
kompleta lernolibro 

DE IDESPEROPUK. De C. Ma- 
noni. Unua kaj sola eldono. Su・ 
fiĉe granda de la unua ĝis la lasta 
paĝo. Eldonis eldonejo Multesma, 
Leipzig・ Prezo : Unu Nobelpremio.

Jen fine la lingvo, kiun ni bezonas! 
Jen fine la libro, laŭ kiu oni povas 
lerni, laŭ kiu oni povas instrui. Kiu 
ne jam sciis, ke Volapŭk ne taŭgis?^ 
ke Esperanto estas tro simpla ?, ko 
Ido, kvankam maxperfekta, ne estas 
sufiĉe perfekta ? しiuj ni sciis tion, 
sed nur la aŭtoro kuraĝis diri ĝin 
malkaŝe. Jam de long ni atendis 
vane novan proponon pri lingvo fine 
taŭga. Ni dankas al Manoni, ke li 
ĉesigi s nian malpaciencon • Kion 
bonan ni ĝis nun postulis en aliaj 
lernolibroj, kion bonan ni ĝis nun 
postulis en aliaj lingvoj, tion la 
aŭtoro laŭ delikata kompreno kun- 
metis en sia vcrko> Pro modesteco 
li ankaŭ ne forigis la malbonon. 
Do oni povas nomi lian verkon plej 
maxperfekta> Ĝi estas granda pro 
greso kompare al la antaŭa verko de 
la sama verkisto, la lernolibro de 
Valoccidentido. Ni esperu, ke la 
venontaj projektoj en sama grado 
pliperfektiĝu ! (Onirik Anas)
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ŜI FARTU BONE

iOao isozaki

Ĉu nomas vi ĝin superstiĉo
La divenon de Vfeliĉo ?

Mi ankaŭ same opinias^
Tamen kial, mi ne scias-----

Mi ofte. ofte ja ĝin provas. 
A・

Ĉar trankvilon mi ne trovas.
Hieraŭ mi kaprice prenis

Bluan floron kaj divenis :-----

----- 〇

Ĉu iel fartas si malbone 
Bone tute aŭ duone.

Petaloj kusas jam surtere^ 
Dissirite ho mizere.

Vivige brilas suno 巾 naj a、 

Sed ho kial mi malgaja.
Neniom kredas mi Vdivenon^ 

Sed ĝi donis ve ĉagrenon.

EL ISE MONOGATARI
Iam estis viro. Li pensis la vivon vanta kaj ne volis esti en la ĉefurbo, 

sed por serĉi pli trankvilan lokon en Oriento li ekvojaĝis. Kom
preneble li iris kun siaj akompanantoj du-triope.

Ĉar neniu el ili sciis la vojon, ili erare vagadis kaj alvenis la lokon 
nomatan Jacuhaŝi en provinco de Mikaŭa.

Kial oni nomas tiun ĉi lokon Jacuhaŝi ?一ĉar tie la rivero disfluas en 
la formo de Faraneaj manojt oni faris ok pontojn sur ili, kaj tial nomiĝas 
la loko Jacuhaŝi (Okponto).

Tie apud la akvoj, sub la ombro de arbo ili sidis kaj manĝis sekigita n 
rizaĵon>

En la marĉo tie floris iridoj tre elegante.
Vidante tiujn, unu el ili diris :一
Nu verku poemon pri la impreso de P vilaĝo, metante kvin literojn de 

”IRIDO" ĉe la komenco de ciuj versoj.
Kaj la viro tuj verkis :一

Iĝas malfremda eĉ vesto de hino 
Ree kaj ree de mi ja portate..... .
Intima senlime karega edzino 
D&rne sopiras al mi delikate. 
〇, longa vojaĝo^ 〇, kia domaĝo!

Je tiu ĉi poemo, el ĉies okuloj elŝprucis larmoj en la manĝaĵojn kaj 
ŝveliĝis la sekigitaj rizajoj.

----- El japana tradukis /. Isozabi.
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NEK AL
TEKSTO NEIS AL PRETEKSTO

ヽ ORDINARE VELKITA DE

D-ro SENABCUL 1NETID ACERARISTr

Epshetmano de Pullandinjaj Aĉuloj 
Membro de Eminenta-BonStilista Klubo de Esperonto 

(Supernova Interplaneda Lingvo) 
Honora Redaktoro de „Modema Kosmoliteraturou ktp’

(Senfina daŭrigo) kiu ekvekis min maltre nebedaŭris kc mi cke fariigis 
el malinkuba sonĝo per kiu mi hortc malsaĝa tiom l<c ŝi tuj ckmalcstis

BONA ELTROVO
«La genio de Pho mo eatas senlima: oni 

elpensis telefonon sen fadeno, pulvon sen 
fumo, kaleŝon sen ievalo... Mi atendas 
ankoraŭ unu eltrovon.*

«Kion ?»
«Doton sen edzino.*

Fianĉo tro malfrue venis al la stacio kaj 
ne trafis la vagonaron por veturi al sia edziĝo- 
festo. Emocie li telegrafis al sia fiancino:

«Prokrastu la ceremonion ĝis mia alveno. 
Mi volas nepre ĉeesti.*

e?

dorlotis al mi la koron kiun mi jam 
donacis al tiu dolĉa knabino kies 
korve nigra malneĝokolora haro- 
eroaro flirtis super ŝiaj graciaj ŝul
troj en malvcspera ventoeto en la 
antaŭlasta someroliberotempo kiam 
mi alvenis la marobordon kie mi 
trovis taŭgan ŝi poe tom per kiu mi 
vojaĝis kun ŝi kaj kiam ni estis 
sufiĉe for de la bordo mi forjetis la 
remi ilojn kaj lasis min ekkisi de ŝi 
malsenpasie antaŭ ol mi ne maldiris 
ke mi tuta vin ne malamas ĉar ŝi 
jam bone legis mian koron kvankam 
ni intervidis unuan fojon sed mi 

koroinklina al mi tial ke mi pentis 
miajn malĵustaj n agojn ie en antikva 
tempo kiam mi estis ne multe pli ol 
ncmalriĉa homo mi renkontis unu 
malfamiliaran ĉarlatanon kiu mal
juste proponis al mi interŝanĝi la 
aŭtomobilon kun sia bovoinoeto kiu 
maltre neplaĉiadis al mi ĉar la 
bovoino estis tiel nemalbona ke mi 
tuj rajdis hejmen sur la bovoinoeto 
sed feliĉe-malfcliĉe defalis survoje 
kaŝtano kiu batefrapis la malventron 
de la bovoinoeto tiel hortc ke la 
vundo ŝveliiĝis kaj la vundo fariigis 
monto kie mi faris farmiejon por ke
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mi semu semojn de grenoj kiuj baldaŭ 
kreskis tiel dense ke en ili leporoj 
faris siajn nestojn kiujn en iu tago 
mi hazarde ektrovis kaj mi iris por 
kapti la leporojn sed domaĝe mi ne 
povis kuraĝe postkuriadi la leporojn 
ĉar mi enfalis en senprofundan kot- 
oaĵon per unu piedo tial ke mi rapide 
iriadis al la domo por preni fosiilojn 
per kiuj mi apenaŭ povis fosi la 
piedojn kaj mi denove postflariadis 
la leporoj n uadnsp311pcudns kun 
tiom granda rapideco ke fine mi 
scntiadis soi feĉon ĉe la gorĝo ĉe kiu 
mi senpacience distordis la kapon 

manĝiita de vulpo kaj mi fariiĝis 
malsaĝa sed mi tamen ne perdis 
kuraĝon ke por aresti la krimoulon 
mi tuj mendis arestiilon al A-Conan- 
Doylc kiu baldaŭ fabrikis por mi 
Sherlock-Holmes^n per kiu mi sen
pene kaptis la vulpon por defeloigi 
la vulpon kaj kun la felo mi inter
ŝanĝis la rebonoigitan aŭtomobilon 
de Jaen Forge kiu povas salticgi 
trans jaromiloj kaj per kiu mi ankaŭ 
veturis al la domoego de Fromaĝi kie 
mi ankaŭ amikoiĝis kun la nenion- 
faristo fumegi-tutan-tagon-konkure- 
kun-la-kamentuba Tabakaĉ, sed mi

Vojaginto, kiu ĵus revenis el Afrikujo, 
diris: «En Afrikujo estis multaj negroj. 
Ili ĉiuj estis nigraj tiel terure, ke mi ne 
povis vidi ilin sen lanterno.»

Soldato ekdormis sur la posteno» Subite 
pafilega kuglo alflngis kaj forportis lian 
kapon. «Ha!» kriis lia kamarado, «kiel li 
ekmiros, kiam li vekigis sen kapo.»

Mastro : «Khi venis?*
Servistino; «Iu blinda liomo deziras vin 

vidi.»

tuj post kiam mi ektrovis fonton kie 
elŝpruciadis nemalpura akvo en kiun 
mi trempis la kapon kaj mi daŭriigis 
la kuriadon sed tamen antaŭ ol mi 
ne kuris malpli ol tri mejlojn kaj 
壬on la akvo trinkiita el la fonto jam 
fariiĝis ŝvito kiu gutefluiadis per 
torento kaj mi elprenis manotukon 
por viŝi la frunton sed mi min mai- 
karese ekfrapis per supertera ekmiro 
ĉar mia kapo forestis de sia posteno 
kaj post longa profunda mediti do mi 
rememoris ke mi forgesis la kapon 
ĉe la fonto kaj mi returnis la kal
kanon • al la fonto kie mi prenis la 
kapon sed domaĝe la cerbo jam estis 

ne povis havi honoron enamiiĝi kun 
Mi-ja-studis-ĉe-la-uni versi tata fraŭ- 
roino Snob kvankam mi maltre 
nevolis kaj provis esplori C-lumon 
pri kiu Jean Forge kun propra al 
si humoro priskribis en sia nova 
romano kiun legis iu danda junulo 
en sia nove aĉetiita laŭmoda 
centuma surtuto en sia maldezerta 
ĉambro en komforta brakoscĝo kiun 
oni portis apud la fenestron per kiu 
somerovespera vcntoeto envenis en 
la ĉambron distranĉiintc la malhelajn 
radiojn de la oranĝokolora luno 
(daŭriiguta en la septembra numero, 
1925 A・ K.)
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凉 み 臺

Fiaĉulo
（笑話註嘗）

Rapida vagonaro.
Vojaĝanto : Sinjoro konduktoro, 

kial ni haltis en la kampo ?
—Estu trankvila, sinjoro! Tuj 

ni veturos..・ Ia bovino baris la 
vojon ・ :：

Pasis unu horo. Subite la vago
naro denove haltas en kampo・

—S-ro konduktoro! Jen ni ree 
stara s. Kio do okazis ?

一Pardonu, sinjoro! La sama 
bovino denove baris la vojon. Ho, 
diablo ĝin prenu!

『早い列車』。"

旅客（vojaĝanto）:車掌さん、なぜ野原の 
中に停ったのですか。

—何でもありません1（御安心下さい）す 

ぐ劭きます。何か牝牛が道をふさいだので 
す。

一時間經過した〇列車は又もや（debove） 
野中に停車!する。

—車:学さんゝほらまたぞろ停車:だ。全體 
何事が起つ；:のですか。

―どうも相すみません!さつ3の（同じ） 

牝牛の奴がまた道をふさいだのでさ。いや 

になっちまふ（惡覧がそれをさらって奂れ 

ろ）！

〔註〕Diablo ion （for-） prenu!はいやな 

ものな罵り呪ふ言葉。応の處へその場合に 

廉じて呪ふIのも入れる。例へば自分で自 

分にわいそがつまて『自分ながらわきれてし 

まふ』は Diablo min prenu !
Granda procesio sekvas la ĉer

kon de mortinta milionulo. Unu el 
la procesianoj laŭte ploras.

—Kredeble, vi ploras, ĉar vi estas 
parenco de la mortinto, —oni kon
dolence lin demandas・

—Ne! Mi ploras, ĉar mi tute 
ne estas parenco de la milion ulo.
大行列が死んだ（mordinta） 百萬艮者 

(milionulo)の柩の後につ卩く (sekvas);行 

列中の一人が(unu el la procesi'a tioj)聲な J1J 
して(laŭte)泣いてゐる。

―多分(kredeble),わなたの御泣ゝむさ 

るのは佛(la mordinto)の御親戚だからで 

せう门—— ミ彼に氣の焉さうIニ尋りた者が 

あろ。

T—いや.私はまるきし百萬艮者ミ親咸 

つ・きでないから泣くのです。

Doktoro N., profesoro de la Medi
cina Fakultato de iu brita Univer
sitato estis nomita kiel kortega 
kuracisto kaj pri tiu ĉi honorigo li 
anoncis antaŭ sia klas〇. La tuta 
studentaro tuj ekstaris kaj komencis 
kanti la nacian himnon :

Dio savu nian reĝon 
bonfarantan...

わh英國の（brita）大學書學部の敎授N博 

士は侍醫に（さして〉任命され（nomata kiel）
此の光榮（honorigo）を（てクラエに披露に及 

んだ。全學生任すぐ立ち上って國歌も歌ひ 

出し元、日く

『神よ我が恙悲ある王花救ひ給へ…』

〔註〕brito （anglo, kimro, skoto 等花含か 

て所20）英國人korto庭、hi korbego宮庭、 

皇室。：：*

El programo de terkultura ekspozi
cio ・•

11 h・ Alveno de la gastoj・
12 h・ Alveno de la bestaro.
13 h・ Komuna tagmanĝ〇.

或る農業博覽會次第書の一節(El)：— 
午前十一時來賓來着

午前十二時家畜到著 

午後一時 一同畫食

Kortuma Epitafo.
En Usono unu vidvino mendis 

jenan epitafon por la tomboŝtono 
de sia mortinta edzo : Ripozu pace 
ĝis kiam mi venos・

『痛切な墓名』 ;[•:1 讣•二

北米合衆國でわる未亡人が死んだ夫の墓 

石に次の銘を注文した:
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『妾が到るまで安けく龜ひませ』。

Grandanimeco.
Lakeo: Pardonu, Mia Grafa

Mosto, mi jam por du monatoj ne 
ricevis la salajron・

Grafo : Mi pardonas・
『寛大］）

召使:菰に恐れ入りま い:が（Pardonu% 
伯信閣下、私はtう二れでニケ月分率給を 

い讥いきませんでL T: 〇
伯爵:苦しうない（Mi pardonas）。

〔註〕?ardonu『御ゆあし下さいませ』さ 

は普通目上の人に何か遠原し乍ら云ふ時の 

發辭てあらが、伯爵!x Pardonuミ云ったの 

に答へてMi pardonasミやったのでわる〇
Du kantistoj bari tona kaj tenora 

fanfaronis・ しa unua diris: „mia 
voĉo estas tiel potenca, kc oni aŭdas 
ĝin kvaronhoron post kiam mi finis 
kanti.

—Nu, —rediris la dua, —mia 
voĉo estas aŭdebla kvaronhoron 
antaŭ ol mi komencas kanti・
二人の聲樂家.パリトンミテノールの歌 

ひ手が自慢しわった。前者（テノール歌ひ）手 

の日く『おれの聲は底力があるのでふれが歌 

ひむさめてから十五分（kvaronhoron）し聲 

がき二える位だ』ミ。

ーー『所がだり（Nu）,—ざ後者（テノール 

歌ひ）は云ひわへしす： （rediris）——もれの聲 

はむれが歌ひ出す5•リt半時も前に聞える 

（aŭdebla）んだ』。

〔註）baritono聲樂でbaso （男聲最低音） 

过tenoro （MiS男性音聲）この中間の低音聲。 

女聲ではsoprano （最高女性音聲）、aldo （最 

低女性音聲）。

Kuracisto :—Se vi volas resaniĝi, 
vi devas forlasi fumadon.

Kliento :—Ho, Dio min kompatu! 
Kiel mi povus forlasi fumadon, kiun 
mi neniam ĝis nun en mia vivo faris ?

師E若し本復しナ:いなら喫湮む

Adon）止めりぱなりませんぞ』。

患者跖\、ぎうしたらよかろう（8申上憐

わ給へ）丨私が今迄生涯中〇りししなかった 

喫煙もごうして止らここが出來る护しら几

ENIGMOJ
〔考へ物〕

二名に賞品を呈す。(多數の時は!oterio 
T)〇締切ハ月二十五日。

1. Kiam vento ja blovas, 
mi neniam min movas; 
kiam vento ne blovas 
tian)mi ja min movas.

Kio estas mi1 ?
2. 2 — eo = x
3・ Per kia litero de V alfabeto oni povas 

fari juvelon ?
4. Tio aperas dufoje en unu momento,■

kaj nwr unufoje en ĉiu monato, sed 
tnte neniafoje estas en jaro. Kio tio 
estas?

5. El la tute samaj pronomoj kreu vort・ 
radikon por floroj : anstataŭu la unuan 
el ili per prepozicio kaj vi ricevos 
alian floron.

6. Kio estas NKO D?
7. Mi ne estas instruisto, sed instruas, ne 

estas kesto, sed havas kovrilon, ne 
estas arbo, sed havas foliojn, ne e stas 
ĉemizo, sed estas kunkudrita. Min 
vi ĉiuj ŝatas kaj volonte aĉetas.

8. K L K ・
9・ ilo, = necesaĵo en presejo.

10. Mian nomon, sonantan fiere1 ・
Malgrandigu nur unulitere, 
Kaj deiros de Falf mia rega 
Mi al vivo humila kaj pre^ejae

(fum,-
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Samideanoj oa Hakodate? Hokkaido.

ENLANGA KRONO
©TOKIO.一Komitatanoj de nia in- 
stituto ankoraŭ ne estas okup让aj，ĉar 
la XVII-a Universala Kongreso ne 
havos lokon ĉijare en Tokio. Ĉe la 
kutima kunsido de J. E. L en la ves
pero de la 24・a de junio S-ro H. 
Ossaka, militista kuracisto, faris lek
cion pri „Rdntogenaj Radioj" kaj 
akiris sufiĉajn aplaŭdojn. En la 
de julio oni okazigis amikan kunve
non de ,,Klara Societo" (kiun ad
ministras F-ino M・ Morita, kaj kies 
membraro konsistas el pli ol 20 sami- 
deaninoj) en Kanda en la unuagrada 
restoracio Takaratei, kaj fermis ĝin 
en klara harmonio. Ĉuo Esperanto 
Koŝuŝo estis aktiva por aranĝi du 
specialaj n kursoj n de Esperanto: unu 
de la i-a ĝis la lasta tago de julio, 
kaj la alia de la i-a ĝis la fintago de 

aŭgf Oni diras, lce la gradiĝinto de 
tiuj ĉi kursoj povas fariĝi specialaj 
esperantistoj. En Imperia U niver
sitato en Tokio oni aranĝis „special- 
an rapidkurson^ por semajno de la 
7-a de junio sub la^ lerta gvido de 
S-ro Stud. Proĥ IL Ŝuzui kun malpli 
ol 30 lernantoj. En Medicina Fa
kultato de la jam nomita universitato 
oni aran&as kunvenon de rone!legado 
ĉiumerkrede kaj kunvenon de inter- 
babilado po unu fojo ĉiumonate. Ce 
tiu ĉi lasta kunveno en la 22-a de 
majo P-roj Nisi, Ogata, Nagazaŭa. 
Moĉizuki, Mura, Suzuki, k<c. ĉeestis 
por lekcii pri hernia termino, kaj la 
aŭskultantaro (eble povus esti inter- 
babilantaro), kiu svarmis kiei amaso 
da termitojn konsistis el ne nur espe- 
rantistoj, sed esperontistoj.
©URAŬA.—En Uraŭa Nacia Ko
legio oni aranĝis konstantan kurson
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de Esp. de la 8-a de junio sub la 
alterna gvido de Stud. Prof Kame- 
jama kaj Horiuĉi. (Raporto de S-ro 
Kamejama).
©NUGATA.—Lastatempe sankta 
servo al Esperantismo de D-ro Proĥ 
Nisi donis grandan impreson al la 
loĝantoj, tiel ke ĉiuj renkontintoj, eĉ 
renkontontoj (kies nombro estas ne 
tre granda ; ĉu ?) estis vole-ne-vole 
faritaj esperantistoj. Ekzemple, li 
ne perdis okazon propagandi Espe
ranton, kiam ajn li iris en NiigataJn 
por lekcii anatomion ĉiuduasemajne 
en tiuj ĉi lastaj tagoj. Kaj li gvidis 
la unuan kurson aran<>itan de Klubo 
de Literaturo-Amatoroj en Ni igata 
Medicina Univ. de la l-a ĝis la 6-a 
de junio kun 150 universitatanaj 
studentoj kaj 50 lernantinoj de tieaj 
altgrada knabina liceo en bela, dol

ĉa, sorĉa, ĉarma, hamionia atmos
fero (hm, hm, hm !'• Kaj estas no
tinde, ke pro la lerteco kaj fervoreco 
de P gvidanto la nombro de Pkursa*  
noj tute ne malmultiĝis (sed, ĉu pli
multiĝis ?) ĝis la fino. De la 巧や 

ĝis la 18-a de la sama monato, la 
profesoro kaj S-ro M. Ŝinji gvidis 
ĉiutage la daŭrigitan kurson kun 
100 lernantoj・ Ni estas tre danke
maj, ke per la efika klopodo de D-ro 
Prof. Nisi ni naskis pogrande gever- 
dulojn en la dezerto de Niigata, kie 
mankis verdecon de geprapatraj 
tempoj, kaj samtempe povis fondi du 
grandiozajn Esp・ klubojn : unu en 
Niigata Medicina Universitato sub 
la prezidanto Prof. Mijaĝi kaj la 
alia en Niigata Knabina Liceo. 
(Raporto de S-ro M・ Ŝinji).
©NAGASAKL—La 3o an de majo



1M [12]

Post Publika Kunveno de propagandaj paroladoj en Nagasaki

恕

表

了7
 c

*

vespere oni aranĝis grandan publi・ 
kan kunvenon de propagandaj paro
ladoj por disvastigi la karan lingvon 
en Nagasaki• Laŭ la peto de tieaj 
sa nideanoj, S-roj Ooŝima,. Itoo, Fu- 
jisaŭa, Eguĉi kaj Murakami parto
prenis ĝin. Ĝis la malfermigo de la 
kunveno la supre nomitaj kvin gas・ 
toj kaj ses Nagasakiaj samideanoj 
kunmanĝis kaj kunbabilis en gaja 
verda humoro en la fama hina res
toracio „Cŭteivkaku^, meze de la 
bela spektaklo, disvolviĝanta ĉirkaŭ 
la haveno pitoreske, tinktur辻a en 
bela harmonio per flagranta ruĝo de 
Psubiranta suno kaj per trankviliga 
purpuro de Penfdnaj montaroj sur la 
horizonto, kviete dormantaj en la 
plaĉaj brakoj de Nokto> Same an
kaŭ nia tablo mem estis kolorigita 
en intensa nuanco de paco.

Je la difinita horo oni malfermis 
la kunvenon. Verdaj paroladoj 
lasis la tutan aŭskultantaron en- 
sorĉiĝi. Precipe la solo de D-ro 
Ooŝina kaj la flua, clokventa paro
lado en Esperantoj de Prof. Fujisaŭa 
alkondukis ĝin al la plej alta ĉarmiĝo.

Lingvo en Utopio Profi T. Itoo.
Esp< kaj Medicino D-ro H・ Asada.
Solo : Old folks at home (Esp・ 

kaj Angle) D-ro H. Ooŝima.
Skizo de Esp. S-ro K. Veda.
Solo : Hyden Lohes Rhe讯ゝ しa 

Espero (Esp. kaj Germane) 
D-ro H. Ooŝima. •「ハ'
Verda vojaĝo (Esp.) Prof. Ĉ.

j,.-.,； Fujisaŭa・
Je la 10.30 h・ oni fermis la kun- 

venon kun supersupoza sukceso. 
Aŭskultantoj estis entute 450・



[13 ] 155

疾疑暴答

今月且陳大人の編輯で滑稽消夏

特別號さあるからには『質疑應答』も奇 

拔なのなえリぬいた。然し答は暴では 

なく JK面口な解答であみからよく味っ 

て滑らかに稽古をして消化せよ。

◎エスペラント（：|1x, yむち文字沪ない故 

數學に適ぜざる言葉であるざ思ふ。如何で 

ござろ。

〔答〕以ての外な愚問だ。日本話やロシ 

ヤ語に此等の文字がわるか（ロシヤにx llft 
ろが別の音）Cなくてり數學はやれるではな 

いか。（六月皴茂廳應答參照）。

◎エスペラントに“不規則除外例なしミ稱 

し乍らmiの複數をmijさせず、niとせる 

はザメンホフの大失態ならずや。

〔答〕半可通は片腹痛い。niは複數のー 

人稱さ稱するがmiの複數ではない。mi- 
『吾輩』は天下に一人で二人ミはない。BPら 

miが多數わる答がない。

◎世畀にエフ、人ラントもやってゐる 人は何 

人ありますか。

〔答〕反問すゝ日本に英語をやってゐる 

人は何人ありますか.束京でフランス語の 

出來み人は何人めりますか。數へみこ;iは 

出來ますまい。然い比界に於けるエスペラ 

ンチストの數は少くし五十萬人ミ云“れて 

居ろ。最もU本の某。宣傅家は六百离人さ 

云ってゐろが是は保證の限に非ず。

◎夹のH本文を譯して下さい。

われ“何だろう。

柚だ。

フムそうか。そんならゆづって黄ひ了:い 

ものだ。

〔答〕よし來た

一Kio tio estas ?
—Gi estas orang〇.

—Oranĝo ? Do aranĝu^ ke ni ĝin havu !
こんなシャレに驚く樣なredaktoro □學 

會にはオランザヨ〇ミ•うだ次のエスペヲン 

トが日本語に譯せろか。

—Li estas virta kaj tre pia. Vere li estas 

iuvslo de nia vilago !
— Jes, li estaa diamanto I
頭のわるい奴にわからはきいけぬから敢 

て註加つけて置く: diamanto （兴イヤモン 

ド）（1 di-amanto =amanto de Dio ミもと 

れる。

◎エスベラントを學ぴたいき思ひますがa 
何年位やったら一人前になれ芸すか。

〔答〕昔し昔1有名なギリシャの寓話作 

家エリツブEzqpoに旅人が尋りま1了::『都 

のアテネまで何時間か 'ったら着けませう 

か』エッップは答へました:『む歩きなさい』 

•旅人『それや歩いて行けば着くにきまってゐ 

ますが、ビの位かゝりませう』工ゾップ『4 

歩き'なさい』旅人任二れやデッキリ狂人だ 

さ思つ'T:ので歩き出して少くゆくざ・エゾ 

ッブはあとから呼びさめて『モシモシ、三十 

分で着けますよ』旅人は不思議に思って『な 

ぜ私は初内て尋"た時さう答へて 下さらな 

かつ化のですか』工ゾッブは申しました〇*で  

も其時はまたわなたの歩3ぶりを見ません 

でもたかられ胆… 依て私は單に『◎學ぴな 

さい』ミ答へる外はありません，そして御勉 

强ぶりむ 拜見し'T：上でその上の御答4»しt 
せう〇

◎世界各國のエスペラント會の宛名至急御 

知らせ下され度候。

〔答〕これはよく受けろ將會ですが少。 

困ります。何千ミわる會の宛名を一々書い 

て差しあげるこざはさても不可能な二さで 

す。UEAのJaNibro等I;主要な會の宛名 
'ならめります。 ，〔

◎血小便をする、b大便むすいc屁』は 

エスベラントで何ご云ひますか〇
■ urini
b・kaki,但し二れは少个きたない語故普 

通は elpurigi, sin elpurigi を用ふ。

c. pedo, parto, furzo.何れし 音語。

便所へ行ってきますも上品に云ふには

Naturo min vokas.
序に『鼻をかむ』はpurigi la nazon.
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理論芒

今は音スキッツルの國に）レネ、ド、ソシ 

ユー弘ミ云ふ數學屋めりける。國際語舉者 

ミしてまたEsperantista Akademio科舉語 

彙部長ミしていざ時め»てあらせけるが、世 

にもたぐひな3改造狂きて、或は Cosmo- 
polita lingvo,おちひは Antido, Antido 
N-ro 2, Esperantidoなビ數限りもなう國際 

話珍案g齢、月令におらはして世の人の 

4とがひもぞ解きける。遂にはその病つの 

りし程に Akademio!り除名の譽をも彳3■た 

りしが、二の仁さろ時宣ひけるは・英語にて 

in English なĥ云ふべ・ む en la angla lingvo 
过長©云ひ待るはいミ・うたてし、『英國人』 

は大文字を冠せらてAnglo,『英諮まは小文字 

も用ひてangloさ書きはべらん“如何に过。 

けにさかしき吹良やと時の人ほめた、へざ 

ろはかかりける。きはれ含話にて!i Ĉu vi 
parolas en anglo kun mcdjrandcL litero ? Jen 
venas Anglo kun granda litero.なビゝ云ふべ 

きにゃ。いみじくも理論的なる名案に二そ。

世に吹14ごなんミなふる迷案は槪りこの 

T:ぐひぞかし。

* < * * *
エスペラント文母中には或國民に枝音し 

にくい文字がわる。；ろしく各國人に發音 

I得る最大公約數的なもの、みを採用すべ 

きでわつ化と云ふ者がある。然しそうすれ 

ばその詰彙は極めて貧弱过むり又ソレソノレ 

語の如く混同な惹起す。ti, si, li, f. vは0本 

人に出來ぬ故ぬかす。rは支那人に出來ぬ故 

排する。c, ĵ, ĥ,は:或る國人に發音困址故香 

く、gは佛國人に.5は英國人に、ŭも佛人 

に出來ぬ故やウち。hは多く默皆になるが 

習慣故除く 〇北支那及朝鮮人には濁音が出 

4故すべて清音のみこすろ。nの 車獨音は 

Ŭ本人（X ng I1なり易いから去る。そうすれ 

は結局殘る所はa, e, i, 〇, u 尊k, m, p, ŝ 
のみこむろ〇試みにEsperoのEn la mondon 
の四行を二れ爭の文字のみで綴ってみれ【工:

E a moo ei ca eo ハ, 

a a moo ia oa oko
e ukio e aia eo

實際

u e oko uku i a oko..・
* * * * *

エスベラントに譯すみさ日本語の文字か 

ら來ら固有の雅致が減段される仁ろうさ云 

ふ人がめろ。或る點は然リでめち。其代り反 

對にエスペラットの原作を日本譯すれ【工工 

スタラント固有の風味が消支ろ。む互樣で 

める。ニれは丁度メートル法な探用しては 

日本語が殺風景になるさ云ふのミ同一論で 

ある。成ち程『一寸の蟲に五分の魂・が说0・3 
ミリメートゆの蟲にも!515ミリメートル 

の魂* 、『ようた醉たよ亢五勺の酒に』が『よ 

うT：1T: 〇-0902リットソレの酒に』『思ふ 

てかよへば3927キロ メート,レも3-927キロ 

メート*队 『はだか375キロク•ラム（一貫） 

できび出した』…ナナ成程。

SENRESPONDA FAKO

(1linio 1,000,000 spesmiloj en papermono, 
PM = poŝtmarko, t.e. oni ne gluas antaŭe 
沙markon" Nii poŝtan, ĉu germanan; bdf= 
bird flanke ; rd = per radio...de Ia suno)

©MONUJO一S-ro Kupr Krone» Kotstratcf 
Hage-atm., volas korespondi kun samideanoj 
el la universo, precipe el Marso, Luno, 
Venus〇.

©Aliĝu al MALSAT (Monmanka Avara 
Luksama Sennacieca Asocio Tutmonda), kaj 
eksigu el aliaj societoj aktive laborantaj !! 
Nia moto estas:

Ni poŝo post po§o, post longa laboro,
Atingos la celon per oro.
Ploretoj de la tuta mondo unuiĝu !!! 

©PARTIO.—Fraŭlo Arda Pasio, el la lando 
de partoj, volas korespondi kaj enamiĝi je 
bela fraŭlino el Kamelio (lando de kameloj). 
©ESPELANDO.一V-ino Sangar, presera- 
ristino, instruas Logopandektension, Kosme
tika (lingvo de la kosmo), k.c- lingvojn 
eksternaciajn.
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第十三回日本大會

（本年十月京都に於て）

五月十六日京都商菜會議所に於て開儡し 

讥地方準備委員會で決定した事項 

◎ □程

].發會式 場所京都商業會議所議場

十月十六EJ午後五時。司會者中野忠 

一郞氏。总都带大其他尊問學校敎授, 

府,市,篩團，會議所關係者六十名 

捋待の瓊定。

2. U本エスペラント學會總會

引續3同所に於て午後六時から。

3. 唤餐會

弓]續き午後七時から同所食堂（萬養軒 

出張）に於て

4. 分科會商業會議所。十七□午前 

九時丄り。

5. 大會協議會商業會議所議昜。同 

ロ午後一時

&講演會岡崎公園市公會堂。十七 

日午後匕時。司會者新村出血士。

7.園雄會醴蛾融山公園。十八日午 

前十時。

◎大會準備委員

總畅部中野忠一郞松尾音治郞

武內義尙

會計部 膝田一義

庶務部 ハ木日出雄 杉本武夫

中原脩司 權田一郞

林稻苗 佐藤義雄

淼尾繁眷 春日哲

大會分科會

大會を最し有意義ならしめちもの4分科 

會であるが例により教育者・エス語敎授者・ 

法學者・新聞雜誌記者、宗孜家.文蓼家. 

JEP,科學者ヽ醫師、盲人の分科は少く LD3 
かれろて・めろう。室割り、議事其他開催の 

準備上參加希望者は出席分科名も京都市京 

都商業會議所內日本エスペラント大會準備 

委員宛速かに申出でわりれい。又分科會に 

於ける議事又は發表や此れ以外の分科會を 

開・た*希望がかれば同樣其の由申し込ま  

れ置かれたい。

大會協議會提案

議事提案を出されみ向はハ月二十迄に提 

出せられ讥し〇

大會二次會

大阪及び神戸に於てPos：kongreso 催さ 

れる豫定。
------- ---------

BIBLIOGRAFIO
（新刊紹介） 

©LIBROTENADO EN ESPERANTO, de 
H. Kamo （加茂秀维），13x19 cm, p. 35； 
prezo四十錢;京都市寺町夷川カニャ誉店 

1924. ;
本書はエス乂ラントの縛記敎科書でわる。 

ヱスベラントも既に實行の期に入って通商 

上に之知用ひみ商館會社も少くない。され 

Iエエスベラント商架教育は最I必要な事で 

本書の出現はま二过に時宜花得たものさ云 

liniteらない。著者加茂氏は松阪商業學 

校エスベラント會の创立者で、同校からは 

旣に立派なエスペラソチスbの卒業生も送 

り出したこさは人の知ろ所である。本書は 

著者が多年教授上の經驗よりして講述Ŝら 

れたもので商取引.取引の分類仕譯、勘定及 

び仕譯帳.元帳.帳簿締切手績、決算報告 

書類.分割仕彈帳ゝ練習爭十ニ章から成ろ頗 

ろ要领よ*簿記學敎科書でめろ。

◎PAROLADOJ de D-ro L. L. Zamenhof； 
13X19 cm, p. 79; prezo ハ十錢;カニャ書 

店:dua eldono,1925.
ザメンホフ博士のすべての演説集の再版 

である。附錄さしてブーロン宣言、ホuラ 

ニスモ宣言.エスベラントの誕生（手紙）を

i出

エスペラント

發音硏究
本好次著c菊判二役六號密組み六十餘 

頁の大著述。定價五十錢。郵稅二錢。

日本エスベラント學會毀行。
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TRADUKITA DE J. OISAMOTO.

JAPANA MITO
%

Koĵiki estas la plej malnova literaturo, 
kiun oni povas trovi nuntempe en Japanujo# 
Ĝin kompilis Oo-no-Jasumaro kun Ia ordono 
de lmperiestro GemmjO laŭ la rakonto de 
Hieda-no-Are en jaro 712. Ĝi rezervas por ni 

fidele la mitologion^ la lingvon kaj la 
ician historion de antikva Japanujo.

En ĉiu mitologia priakribo oni renkontas 
ofte nekompreneblan nenaturan frazon, sed 
mi tradukis tian frazon en gi laŭ vortoj. 
(Kim. de tradukinto)#

I.

• Ĉe la komenco de la Ĉielo kaj la 
tero en la ĉiellando Takamao-hara 
aperis la dio nomata Amcnominaka- 
nuŝi, poste la dio Takamlmusubi kaj 
poste la dio Kamimusubi. El tiuj 
ĉi tri dioj ĉiu naskiĝis sola kaj sin 
kaŝis post匕 Kiam la tero, ankoraŭ 
juna kaj simila al flosanta oleo, naĝa
dis kiel meduzo sur maro, el ajo kici 
kanĝermo ekkreskinta naskiĝis la dio 
nomata Umaŝiaŝikabihikoj i, poste la 
dio Amenotokotaĉi. Tiuj ĉi du dioj 
ankaŭ naskiĝis solaj kaj sin kaŝis 
poste. ヽ.ね川:.「 •

La kvin dioj suprenomitaj estas 
apartaj ĉieldioj,

II.
Poste aperis la dio Kuninotoko・ 

taĉi, poste la dio Tojokumonu ; kaj 
tiuj ĉi du ankaŭ naskiĝio solaj kaj 
sin kaŝis poste. Kaj poste aperis la 
dio Uhijini kaj lia fratino la diino 
Suhiĵini, poste la dio Cunugui kaj 
lia fratino la diino Ikugui, poste la 
dio Ohotonoĵi kaj lia fratino la diino 
Ohotonobe, poste la dio Omotaru 
kaj lia fratino la diino Ajakaŝikone, 
poste dio Izanagi kaj lia fratino la

LAŬ KOĴIKI

diino Ajakaŝikone, poste la dio Iza- 
nagi kaj lia fratino la diino Izanamu

La epoko de kuninotokotaĉi ĝis 
Izanami suprediritaj nomiĝas 
Sep・Diaj-Generacipj. {La un
uaj du dioj tmuopaj faras du 
generaciojn kaj la ceteraj dek 
gedioj duopaj faras kvin gene
raciojn^)

mi.

Tiam tiuj ĉieldioj komandis al la 
du gedioj Izanagi kaj Izanami per 
diversaj ordonoj, ke ili konstruu kaj 
fikse nasku la flosantan landon ; kaj 
ili donacis unu halebardon Ame-no- 
nuhoko kun la komisio・ ! iai ambaŭ
dioj, starante sur la ponto Ame-no- 
ukihaŝi inter la ĉielo kaj la tero, 
trempis la halebardon malsupren en 
la fluidaĵon kaj ronde ĝin movadis 
ĝis la akvajo iom koagulis kaj poste 
kiam eltiris ĝin, la salakvo, kiu 
gutadis el la pinto de Phale bardo, 
amasiĝintc farigis insulo. Tiu ĉi 
estas la insulo Onogoroe

IV・

Malsuprenveninte sur tiun ĉi 
sulon, la gedioj tie starigis kolonon 
Ame-no-mihaŝira kaj konstruis pala
con Jahirodonoe Tiam la dio de
mandis la diinon Izanami, ,,Kiel 
kreskis via korpo ?<c Ŝi respondis, 
,,Mia korpo tute pien kreskis, sed 
ankoraŭ unu parto restas fenda.u

Tiam la dio Izanagi eliris, „Mia 
korpo tute plenkreskis kaj plie unu 
parto estas superflue kreskinta・ Kaj 
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tial ŝtopante per mia superflua parto 
vian fendan parton, mi volas naski 
landojn ; kiel vi opinias ?“ La diino 
Izanami respondis, „Estas bone \Ci

riam la dio diris, rDo iii, ĉirkaŭ- 
irante tiunĉi &elkolonon, renkontu 
nin unu kontra" alia kaj poste kun- 
dormu en la lito" Tiel promesinte 
Ii diris, nVi ĉirkaŭiru la kolonon de 
dekstre kaj mi iros de maldekstre 
por renkonti.u Fininte promesi, ili 
rondiris ĉirkaŭ la kolonon; tiam la 
diino diris la unua, ,,Ho, bela kaj 
aminda junulo !" Kaj poste la dio 
diris,加Ho, bela kaj aminda junu
lino !" Post kiam ili finis tinjn ĉi vor- 
tojn,alsiafratinoladioalparolis, „Es- 
tos malbone, ĉar virino diris la unu- 

Ili tamen kunkuŝis en la lito 
kaj naskis filon Hirugo, kiun ili en
metis en boaton el kano kaj lasis ĝin 
forflui. Poste ili naskis la insulon 
Aŭa, sed tiun ĉi ankaŭ oni ne metas 
en la vicon de iliaj gefiloj.

V.
Tiam ambaŭ gedioj interkonsilis 

kaj diris, かしa filoj, kiujn ni nun 
naskis, estas ne bonaj ; do estas bone 
ko ni rakontu la aferon al iliaj ĉiel- 
diaj Majestoj.r< Ili kune supreniris 
al la ĉielo kaj petis la ordonon de 
Pĉieldioj・ Je tio la ĉieldioj aŭguri- 
gis, kaj ordondiris,^ Ĉar virino 
diris la unua, la afero iris malbone; 
revenu malsupren kaj korekte diru la 
vortojn. Tiam malsupren reveninte, 
ili denove ĉirkaŭiris la ĉielkolonon 
kiel autaŭe. Kaj la dio Izanagi la 
unua diris, ,tHo, bela kaj aminda 
junulino Poste la diino Izanami 
diris, „Ho, bela kaj aminda junulo !" 
Tiele fininte la dirojn, ili kuniĝis 
kaj naskis la insulon Aŭaji-no-Ho- 
no-Saŭake. Poste ili naskis la in

sulon Ijo-no-Fiitana; tiu ĉi insule 
havas unu korpon kaj kvar vizaĝojn, 
el kiuj ĉiu havas nomon; tial la 
lando Ijo nomiĝas E-hime, la lando 
Sanuki nomiĝas Ihijori-hiko, la 
lando Aŭa nomiĝas Ohogccu-hime, 
kaj la lando Tosa nomiĝas Takejori- 
ŭakc. Poste ili naskis la insulon 
Oki-no-micugo, kiu ankaŭ nomiĝas 
Amcnooŝikoro-ŭakc. Poste ili nas
kis la insulon Cukuŝi; tiu ĉi insulo 
ankaŭ havas unu korpon kaj kvar 
vizaĝojn, el kiuj ciu havas nomon ; 
tial la lando Cukuŝi nomiĝas Sirabi- 
ŭake, la lando Tojo nomiĝas Tojobi- 
ŭake, la lando Hi nomiĝas Takchi- 
mukahitojokuj ihine-ŭake, kaj la 
lando Kumaso nomiĝas Takcbi-ŭakc. 
Poste ili naskis insulon Iki, kiu 
ankaŭ nomiĝas Amchitocubaŝira> 
Poste ili naskis la insulon Cu, kiu 
ankaŭ nomiĝas Amenosadcj or Mi ime. 
Poste ili naskis la insulon Sadot 
Poste ili naskis la insulon Olioj amato 
tojoakidu, kiu ankaŭ nomiĝas Ama- 
nomisoratojoakidune-ŭaket Ĉar tiujn 
ĉi ok insulojn ili naskis unuavice, 
oni nomas la insularon Lando de 
Ok Grandaj 丄nsulojt Post tio, kiam 
ili revenis, ili naskis la insulon Kibi- 
noko, kiu ankaŭ nomiĝas Takehiga- 
ta-ŭake・ Poste ili naskis la insulon 
Azuki, kiu ankaŭ nomiĝas Ohonude- 
hime. Poste ili naskis la insulon 
Ohoŝima, kiu ankaŭ nomiĝas Oho- 
tamaru-ŭake^ Poste . ili naskis la 
insulon Hime-ŝima, kiu ankaŭ no
migas Amehitocune, Post已 ili nas- 

° へ.. .
kis la insulon Cika, kiu ankaŭ nomi
ĝas Amenooŝi-o, Poste ili naskis la 
insulon Futago, kiu ankaŭ nomiĝas 
Amefutaja>

(Entute ses insidoj de Kibinoko ĝis 
Amenofutaja^ (Daurigota,
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謙讓作文妄案被露
（六月號出腿）

初 零 科

I. Estas plezure vojaĝi en ŝipo.
Vojaĝado per ŝipo faras al 

ni plezuron.（都筑喜三君）
吐の問班の鍵は『船で』の『で』にわる。英 

語なら運桧の手段を表はすにby trairi汽車: 

で、by ship船で等さbyを以って表はすが 

エス語ではbyにおたるdeで“ない。per 
ミenミも使ふことが出來る。vojagi per ŝipo 
さするさきは山田長政のやうな人が『俺が船 

も乘り出して一度シャムに向へば…』なごゝ 

言ふやうな時'なら長政の性修をうつして面 

白昧がある。話はそれろがŜtelisto enŝtelis 
en la domon per feneatroなぎ、言ふ時は窓が 

わったが幸ひニれな忍び込む道具に使ふの 

だから此の前置詞perは生きてゐて實に面白 

昧がわち（普通なら前置詞traを使ふのマわ 

あ）。此處が前置詞の六ヶ敷いとニろで又ざ 

ても面白いざころである。次に（1）の問通の 

樣に船に乘って遊覽し旅行する樣な場台に 

“前置詞en花使ふのが適當ださ思ふ。

2. Lernu diligente; alie, vi ne 
estos lerta stilisto.（小杉重太血君）

此の問題の鍵は『さもむいざ』にわる。こ 

れに し 英語の Study hard; or you will not 
be stvlist.のor花其の儘應用してaŭ した 

のが澤山あった〇 !ru for; alie, mi vin batos.
な何さ譯すか。（Tおっちへ行け■（肚處では都 

合が惡いから）他所でなぐろ』ではなく『わち

らへ行け.土しないさピッタだ』でわらから 

此處でもalieさしなければならない。『勉强 

し給へ.そうする过立派なエスベランチス

トになれます」は しernu diligente; kaj vi 
cstos lerta esperantisto, （stilisto 文章家・

novelisto 小 ［家.verkisto 著述家、mafiin-
skribistoタイピスト）〇

3・ La pluveto, kiu faladis mal
laŭte de la lasta nokto, ekcesis pluvi 
en tiu ĉi mateno.
此處の鍵は『渴んだ』I.おる。雨が降るこ 

さねIトあたのであるからekcesis pluviさす 

べきでめら。文例をも一つEn agrabla somera 
vespero la junulo ludis sur gitaro en akordo 
kun batoj de sia ardanta koro kaj vokas sian 
amon sub la fenestro*  Sed bai dati poste li 
ekcesis ludi kvazaŭ lia koro ekkrevis en pasio, 
ĉar li finfine ne povis havi ŝian respondon. 
Melankolia silento ekŝvebis Ĉirkaŭe» ekcesi 
ludi彈く手花休め〇、ekĉeai kanti歐をやち 

あ（歌ふのなやめる）脊。

〔槪評〕五月號からの課8!は出來る丈け 

容易しくした心算だけれミ•もどうも賓入り 

が惡いコ五”號のもよくはなかった。斯う每 

月〇や凶作で“實に二まる。须。木君の課 

顋に比べちミずつさ容易しいのだからもっ 

ざ勉强して戴き度いものだ。

歩績莪〔良〕越井敬治郎（賞）、湯淺武進、 

小杉殖太祁、福田みはや、今泉啓助・川又憲 

治.竹田.石川和三郞の豁君。

〔可〕川又、伊保Non-Aqua,都筑、岸、 

石川、西川・深川、橋本、表、小林・井上、 

久住の認君。

高 等 科
（第一部）

I, Tre povas esti, ke li ne donas 
al ni eĉ unu pecon da pano, jam ne 
parolante pri gastigado, ĉar li estas 
avaru! 〇.

Tre povas esti, ke li ne regalas 
nin per unu peceto da pano, des 
malpli per gastigado, ĉar li estas 
notinda avaru!〇.

it處の鍵は『•・・は愚ろか…も』にわる。 

・帽子は言はずもがな、靴までし吳れた。

Li donacis al mi ŝuojn, jam ne parolante pri 
ĉapo ・
帥3子は愚スか・靴土吳れぬ。

Li ne donacis al mi ŝuojn,ĵam ne parolante 
pri capo.
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豪彼は英語がベラベラだ、況んやエス語を 

コ
Li povas paroli lerte en Angla Lingvo, 

des pli en Esperanto.
关彼はエス語伫ってまたろくに話せね、逸 

んや英語をや〇

Li ankoraŭ ne povas paroli en Esperanto, 
des malpli en Angla Lingvo.

尙ほ此sIXtiel... ke...の型し應用できち 

が此の型の用法は七月號に出てゐみから待 

に文例を省いてなく。

2・ Post kelkaj tempoj ni venis 
al la tero en gaja humoro, kiam la 
ŝipo ankriĝis apud la tai-pailu. Se 
ni staras sur la bordo de Kuŝan, jen 
malvolvigas antaŭ ni la bela vidin- 
daĵo kun pavimoj, kiuj sin etendis 
glate sub la ヤollu、kaj lasas nin senti 
nin mem, kiel seni estas en Elizea 
Insulo.
紀行文でわおからそれの樣に澤さりばな 

らない。字句さしては別に特筆すろ樣なの 

がないからくごくご1く書くこさは夏向き 

に省咯して諾君の御研究におまかせ致し度 

い〇 尙ほ此邊T Streĉita frazo ミ Malstreĉita 
frazoの研究もして見度いのだが紙面の都合 

上後日にゆづることにすろ。.

成績茨CM3小杉重太郞（'賞）、前川周治. 

小池英三、都筑喜三の帝君C

〔可〕石川.深川、伊藤.久住■井上、 

竹田•川又、石井のjfi君。

懸賞作文新課題

初 等 科

1. 俄は泳ぐ二さは得手だ。

2. 時計が止りましたから、れぢなかけて 

下さい。

3・西瓜“桃1り好きだから、淺ら食べて 

もおきない。

高 等 科
（第一部）

'永い夏のHのタ燒の空に落ちて行くさ沢

蜩が 荐り夕暮の曲節を樹。に奏てる" 

やがて夜の女神は・仄暗い玉座から、跋のや 

うに柔い黑の翼も喘ぐ自然の上に撮げて. 

靜かに世店治め始める。靜寂な沈默は黑裝 

束で森の大木の間や地面の上に踞三。やが 

て夏の脊の苏い月が昇って來るざ・眞黑な 

淼の輪廓は黃金色に綠取られて、何岛かに 

滾"湧き出る苔淸水の銀鈴をふり鳴らす 

音にあはせて、一陣の凉風が老松の水梢を 

か3鳴らすミ、神秘な夜の森の森嚴さはだ 

んだんに增して行く。

（第二部）

エス語自由作文課題『さんぼ』又IX『流星』。

意。締切九月十日限。

規 定

高等科第二部の久締切はハ月二十日限。答 

案は中判郢洋紙に一行置3に 認め、各科各 

部共用紙を異にするこ过。學會內懸賞作文 

係宛。賞三名。高諄科で良以上の成績をWら

れるやうな方の初等科の答案及ぴ規定違反

の答案は無効ビ致します。

GRAVA ANONCETO
La temo de parolado kaj la nomo 

de aŭtoro ĉe la ĝenerala kunsido de 
J・ E・ I・ en la 22-a de aŭgusto estas ;

v Pri nenio u
de F-ino Mut Prudulin.

Speciale oni aranĝas la kunsidon 
de la meznokto pro augusta varmego 
ĉe D-ro Onine A. Tendas en Tokio.

-----------------------------
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國際語有象無象
oss・

GROSSELINの數字語

1836年ノヾヽ）一でA.Grosselinの發表した萬 

國語 Systĉme de Langue universelle 1500 
の單語（『語根』racineミ名づけられた），100 
の接尾字を有して居り,各語根は觀念の表 

記たる番號に相當する。

語根たる數字は1から1〇〇迄は助辭及び 

數詞，101から200迄が動物の類門,20!か 

ら300までが動物の旅種,30!から500まで 

が植物名，六百代が現象及び白然物,七百代 

が人間の居住，ハ百代が衣裝,遊 ，武器,九

百代が機械器具，千代が形而上及び文獻,千 

百及び千二百代が性質（形容詞）,以下の三百 

は行爲（動詞）に當てがはれてゐる。

按尾字は1から1〇〇まで、•指數（罹記戟） 

の如く語根數字の庚に附すろ。例へば

1091=王（rego）
指數1=抽象性質（eco）
10911=王位,王權（reĝeco）
指數30 =意見,鶴宗泯

109130 =尊王主義,王黨

1047 -=老たる（maljuna）
指數9 = .••になみ（igi）
10479 =老いる（maljunigi）

_文法歿化（X語根数字の前肩に置く指戰で 

示される。

此の如くク・门スリン氏 の式は本來は8t字 

語て-あちが〉Pnie氏やBnchner氏の式ミ同 

樣,之に次の文字む當てはあて,文字語さす 

る二とも出來みのて•ある

母音 a,為 〇, ou, eu, i, ai, ei, oi,も
子音 P> f,叫 t, s, ch, k, a.1,r

1234567890
但し母音は接頭，按尾数字の代りに，子音 

は語根數字の代りに用ひちれる。然I語根 

は三桁以上であるから發音し彳$る樣に無怠 

殘の母音花挿入する。但しそれには可成り 

複雜な法則がわる。

201 = frap =人問（homo）
2=»f, 0 —r,l=pでわろからfrapのaは 

發音のたあの無意義の母音挿入である。

動詞變化は矢張り母音の挿入で示す：人 

稱,數，性も示すものは語根の前に，法を示 

すものは第一の孑・音の後に,時を示す匕のは 

第二の子音の後に挿入する。

著者は1500の語ミ100の肩附數字とな 

以てすれば150,000の單語が出來らざ誇稱 

してゐるが大ぼら・で，それは單に空論の計算 

でおる。例へば101=（T頭』と云ふ語から, 

ioi】-『おたまざ云ふ抽象的性ĴU，1033= 
『頭主義,頭黨』,1〇匹『頭になみ』，…なご云ふ 

樣な語を造って見た處，無意義で史際使へは 

しない。エスペラントに九つの接頭字，三十 

五の接尾字がわらが,一の單語から常に9x 
35=315の單語が作れちしのではない。dis・ 
patr-ono, re-patr-ilo,…なミ・は意味も成さぬ 

故造っても使へはしない。

も一つ此の語の大砍點は門戸が狹い事,即 

ち各部門に對すあ養號のrezervoが少いニ 

こでわろ。例へば動物に對して哺乳類に二 

十,鳥類に三十,角•類に二十の番瓠なご壬云 

ふ狹い範圍しか與へてないから，最初に著者 

の御見出しにあづからす,採用漏れこむった 

不幸な動物は永劫浮ぶ瀨はない。機械器具 

に對してし百番しか谡號が與へてない。H 
新の毀明罷を何と番號すペ・か。當時なか 

った機關車,電信,電話,蓄音器,飛行機，••・な 

ビは勿論Grosselin氏の字典にない。當該餓- 

軀は旣に滿貝なのでわるから,定あし今日で 

わったら此等の新語運は令更乍ら住宅難な 

高調してゐる二ミでわろう。

只,此の語の一進歩は助辭もも語根扱ひが 

出來み二芒にしてゐみ點でわる。例へ工 53 
=1?の傍に』（前置詞） = apud, 536T傍の,近 

隣のS （指歌6 は形容詞）= 9pi】d・a; 33『の苕 

に』（前置詞）=2, 3眇=『屢。訪ふ』（指數34 
は反覆する動作な示す）-?e<est）-adi, vizit
adi.

是は今口のエスベラントに於て見らろ・ 

國際語ざしての進化せろ構遗の一つでめろ。

數字晤は數字が世畀共通的でわると云ふ 

處から思ひっかれたものでわろうが，耍すみ 

に一種の符牒，昭號の範圍な出てぬものたち 

は致し方がない。
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巴里で

エスペランrを學んで

（醫博）板倉武
私“歐米遊學の初あ殆んぎヱスペヲント

について知るこさがなかったそれは獨逸語 

の話される國にむったからでい:。和蘭へ 

いって或大學敎授にめってH本の醫舉者が 

外國語學習のため肝心の醫學の研究の時間 

ね割愛ぜればならぬ苦衷な語った時その教 

授は私の國和既も全く貴國ミ同樣で英佛®5 
語なならひその語で書かれた本をよまぬさ 

學Ssl!云はれないそれに佛國や英獨では 

大學敎授で自國語しかできぬものし澤山お 

って決して大學敎授の資格ミして外國語の 

知識"何も價しない寧ろ外風鉛ならホデカ 

の女給の方が數ヶ國語ができてもらい位だ。 

それでビうしてt學術上國際語の必要があ

二丈にそのお蔭を蒙ちのは和 なごだ

二芒に世異に舸な爭□んさする□本警舉者 

達が大いにエスベラント運動をやってくれ 

日本でやってこなかった.日本の方が大愛 

さかんな位ださい（mて驚いた。そして無 

理に願って每週一回一時間づゝ五回程講茂 

をきいたその中にu Verda Kato ,Jでkaba
redo のprezentadoがおち大・な劇場でわ 

ってその入場料三フラン（日本の三十三錢）で 

しかもコー匕一杯が配られるのでわった。 

そこで“全部エスペラント語のみで女給の 

案內も何もかも一切エスベラントを用ひ'T。

カナダのトロントの大學敎授で報心な工 

スベランチストがをつ兀。そして;n t H 
本が大いにやってくれざのニミでわった。

何分私は永い滯歐中も歸あまぎわ頃まで 

エスペヲントについては 注意しむかったの 

で大し兀先方の樣子なむしらせすろ二芒の 

できぬのは遺憾でわりますがむニうではか 

なり工ス乂ラントを話す人がわるとみえて 

汽車の時問表の初めに英獨佛伊四及エスペ 

ラントのお風語も以て汽車內の川語食話集 

ミいふ1のが ついて ゐるのにみても萬填が 

推盘できる芒思ふ。

、ば我。も大*な利益もう仃る 。こうかぜ 

ひH本へかへったら大いに努力してくれミ 

・かされ初めてエスペラントも學んでみよ 
うさいふ氟になつ了二。

後巴里へでた所老人連はだあだが若い器 
者達は中立語の必要な力說してゐた。大學 

でt講習もしてゐろし商業會議听の會頭の 
方が热心に宣侮し商業學feTHSS分エス教 
授で効果をわげてゐるこざをき、大學でぜ 
ひエスペラントも學びたいと申出兀血が君 

IX日本人かそれでは巴里なぎへ二ずさなĈ 

尙又H本からおくち獨逸語の嘗孥文獻の

如きも殆んビ外國では みられてゐない殊

に獨逸語をはなさぬ佛同や伊ゝ葡、西等の南 

歐諸國ではてんでかへりみられてゐ衣い, 
それに何むくろしんで下手な獨逸語で彖蹟 
な發表するのか氣がしれない。それよりも 

エスペラントで日本の醫學者がこぞって蘇 
表すれ!工世界の密舉も左右しうるは火をみ 

ろよりあきらかでひいては全世界學術界に 

エス乂ラントの探用％みみ日も遠からぬこ 

ざ、なろう。H本の爵學者の奮起をのぞむ。

0 0 0 0 0

KRUCENIGMO
Krucenigmo （十字語利斷）は今や世畀的の流行で跚匕杓子もエスペランチストも頭を 

り门ってゐる有樣。過般t 土曜日の補習研究會で出理してみたら單語を覺まみのに爲力に 

なるこ大高評。本號表紙裏に新魁も出して置い了 綠蔭の4慰みにやって御覽なさい。

やり方は隹號によってhorizontale （橫ノごvertikale （縱）ミのŝlosiloj （鍵）を見，白い區剖 

にはめ込むべ・單語を判じるので,單語はすべてradik- 
forma,即ち語足をつけぬしのをごZ 〇 勿論kunmetitaj 
vortojしめる。へ

例へ江左圖の Ŝlosiloj が Horizontale :1 dombesto 
Vertikale : 2 nombroで めろさ〒ろ〇ハテナ橫の1门dom・ 
besto （家畜），空劃は四ったからKATJ0Vなビではない〇 
IIUNDかな。成程そうすれば縱の2がn ombroでUNU 
がはまちぞ…ご云った關子ではめ込んでゆくのでめろ。

今月號のKRUCENIGMO: 一締切ハ月二十五日〇賞一名。 
正解者數离人のこゝは『おみくじ』の二ざ〇
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ESPERANDO

Ml ESTAS UNUAKVALITA

BIERO

ANTAŬ OL VI MIN EKTRINKAS

エスベヲント麻雀
『麻雀」（マーチャン;南支地方ではモーヂ 

ヤン）は世界的になった支那の遊戯でトラン 

ブのオークションプリッチ以上に面白い- 

て獻液'で大流行である。大連エス乂ラント 

僉の尾花芳雄氏は之をエスペヲントに應用 

したものを号案せられた。同會の內田工兵 

少佐が過F!上京の節お土產に持參せられた 

が20X20X】2ミリメート,レの木牌百二十個 

にA, E, 〇の文字花十二枚宛,I九杖,U六 

枚,各子音も三枚宛に書いたもので,四人で 

遊ぶのが原則,（二人又は三人でし出來:S）。

先づ文字な下向けにして牌纶丄く交ぜ・,二 

つ宛つみ3inr： tの 十五組を一邊ミする正 

方形の周壁を作ろ。各ludantoは順次その 

壁から二重り宛三回，一重□宛一回，合計十 

四個む取り,自分の前に之を立て业べる。そ 

して牌の文字でVortojを紐み合せてゆ くの 

でわちが，それにに親から順次に壁に殘つ7： 
牌住一つ取り，不委な脾卜捨てる。捨る時に 

はその文字 の名を呼ぶ。すぐ前の人が捨て 

了:文字を拾へば四文字以下から成る語又は 

語根（接頭接尾字もし含む）が出來る場合に 

（1.次の帝の人口壁から牌な取る代りにその 

文字をLIGOさ叫んで拾ってよい。箱てら 

れた文字も拾へば五文字以上の語（語根でI 
よい）が出來ら場合には順番にかまはず 

FAROさ叫んでそれを拾ひ取り彳孚ら。LIGO 
又はFAROて・出來た諮はすぐ文字を上向け 

にして並べてさらさ“ばならぬ。さらした 

語にあ芒か柠語根,語尾,按頭接尾字を加へ 

て行く二ミは差支ないが,順序をかへて語を 

遊更する二ミは許されない。しIGO, FARO 
で文字を拾ふのは捨てられたすぐでなけれ 

ぱいけない,その以前のものはもう拾ふ二ま 

□許されない。

かくて手にわも十四枚过丁度取った一枚 

までvortojが完成され、ぱFINO （上り）に 

なる。最後の一枚は壁から取ったしのでも 

!し,XI!誰か所要の文字も捨た場合に順番 

にか、わらずFINO e叫んでそれを拾って
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上りになれる。それでlndo {!結了さなる。

同時にしIGOミFAROがあればFARO 
の方が牌むさみ。finoは前兩者よりし僵 

先椭を持つ。FAR〇又（X FINOさなる人が 

同時に二人以上われば捨てた人に近い順董 

の人に2づろ。

上りがおったら出來にVORTOJ （單語） 

によってS4む數へる。但しVortojミは本辭 

ならは語尾花有するもののみな數へろ。但 

しRIMOの第合にはelizioをゆちす。

上った人が次のludoの親になる。

點の數へ方は

VORTO:四文字以下の單語は無點

五文字以上の單語は四文字以上 

各文字1poento宛。

頭文字が同じ單語は十語lpoento*  
語尾の同じ單語は各 語!poento- 
韻の合ふヾortojは各語1poento 

なほこの外上りにむった人は 

FINO:に對して常に10 poentoj 
UNUOJ:單絞の語のみ花作って上った塢

合には2J poentoj
LONGO:出來た單語が十五文字い）成ち 

一語であれ!工50 poentoj
次の塢仟には上った人のVORTOの勘定 

を二倍にする

PACO: 總ての賂の頭字が同じでわろ誌

HARMONIO:すべての語が同じ語尾でお 

る場合

RIMO: すべての語が同一の股をふんで 

ゐる場合

次の塲合には親以外のものでも得點を二 

倍にすろ

ESPERO: ESPERむち語根がfeわ場合 

TEMO: ludoな始めろ前に税が提出した

認を遗りめけた壬*

丁度七月號發送の仕事を終へた夜大岛，保 

坂、三石、進藤ヽ小坂の委員がやってみたが 

面白いこさ面白い二过。それに單語繰習の 

爲ちにもなる。詳細な說明書（!大連滿蒙文 

化協會內大連エスペラ"ト會から發行せら 

れてゐる〇

丫 TUTMONDAJ j

[AĈULOJ ]
[ anii!1111111111111111111ninii!111111111iniiiiniiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinii!111111nnnnnninniniiiii!i |

【 ]
ESTAS AしVOKATAJ POR

LA VIII-a KONGRESO DE AĈULOJ

EN KJOTO

(Oktobro» 1925)

ノ
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有名な迷譯

◎ □本人のくせに英語なぎ使ふから問遠を 

云って笑はれるのだ。 エスペラントにすれ 

ばそんなこミはない… さ云ふ手前吾々は 

大にエスペラットを说に勉强してその寛も 

擧げたいものでお"• •

◎尿認の大家Kabe (D-ro K. Bein)先生 

でも初めの作"Fabeloj de fratoj Grimm" 
4だいぶひごい譯文でgotlos (malpia)を 

sendiaさ譯してこ他國語から疏澤なぎする 

からそんな間逮をするのだ』ミ油をLぼら 

れたのは有名な話。 '

◎拙文の好見本さ云へば訟本Tra la Mondo 
第二卷过云ふ事に相 場が3まってゐる。二 

んな訟本で勉强し兀ら大短なエスベヲンチ 

ストが出來上る。

◎皆『大佛語エスペラソト辭典』な遂冊濛約 

出版を企てた者があった。然しその第一卷 

は旣にdogmaj novaj vortoj I二滿ちてゐたの 

て各雜誌は筆もそろへて大攻擊むやり、出 

版は中絶され兀。この如ま出版はエス乂ラ 

ントを亂るものであるから當然のこさでわ 

〇〇最近出た某伊太利のエスペヲソト字典 

も同樣だいぶた、かれ,てゐる。或る雜誌の 

日く『イードを學ぱんこ欲すれば此の字典 

も求ちよ』“中々きぴしい。

◎字典さ云へば初期時代に出た日本のエス 

ベラント辭典し中匕珍ミすちに足る。見本：

Garbo 滑車輪

Gastronomio 美食家

Gazeto 通報

Generacio 生産

Genio 陸軍機關土の一隊

◎著書I出した有名な某氏明治三十九年の 

夏頃英風の本にkagoがkagoさ誤植してめ 

ったのな見て、此の如くエスベラント“日 

本語に似てゐるさ說いたものだ。

◎昔は各園の雜益のBibliografio は無暗に 

ほめ匕げたものだが近年Hil!是ざし非は 

非さする。手・びい、評L多くなつ讥。馬鹿 

も三年すれば三つになろ。エスベヲントも 

生れて四十年である。

しゃれ文法

敎授は一つの技術であち。講習者をあか 

さずに單調に陷り易い文法の講義を面白ふ 

かしく腹へ入れさせみの“講師の腕にあ“ 

gにĉapeletoがつけばGeorgeのg音さな 

ろ、即ち George has a hat! muso ミ muŝo 
ミの區別は Muŝo： a fly has a wing ..过(T 
BEA 0 acting secretary M .Butler 氏の教 

科書First Stepの講義ぶり〇日本語でし『ひ 

ミヽもの.ここ』の三代表的名詞の語尾は 

〇であみざは田中飽老博士のしゃれ。いくら 

でもや・乙る:sana kenkŭnr/, sane = kcnkode, 
sani = kenkonart. Hanaŝimas, hanasimasita 
hanasimaSo.假定法は事究の逆・即ち『クソ』 

だからU3.我が『身』|t mi.渡る世間に鬼 

はないミ云ふが、『世人』IX oni. Mai-は『丸』 

で反對の港ヽ・imは陰陽のE陰小日本では 

『七(質)をオク』でわろが、エスペラントで 

IX『八』が〇をでわろ。道具は『いちilji L 
の、ulo, uloしてゐる『者队自動は即ち 

『意地谊・で示す.價値刘るものは!?いゝん 

だ!ndaj), u mのつくものは『有無』を云“す 

に覺交为外力:い… 講習用書の要點に『此の 

處しゃれ』さ書き込んでわちさ云ふ文法じ 

やれの名人、嘗て某所でしゃれに馬力むか 

けて講義中『…卽は無生物のみならず生物 

でも禽類なミ・性の區別のつけにくいものに 

は使ってしよい。そもそ｛,古人も…』ふき顔 

もあげて見ろミ此の講義も前に聞い化事の 

めみ其の講習會の世話人『ソレ來允!』ざば 

かり室の隅で敎科書で顔を被ふて笑を二ら 

へてゐろのが目にミまったからギャフン、 

『誰か烏の雌雄も知らんや过中しまし了:位 

で...』さ云ふ後の文句もつぐにつがれず、 

Eムニャムニャ』

三太郞のノート

エスベラレトでは五郞、六郞、七郎が缺け 

て居らHぱ十男がそろうのだが、日く 

Taro, ĝiro, sabro, ŝiro,... hakilo, kuro, ĵuro・

★
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g 東大嘗舉部エス會(Eskulapida Klubo) 

此夏を利用して伊豆伊東の溫泉地も卜して 

ハ月一日より十四日迄Esperanta ITdJmo屉
I開いてなるべく 一切エスペラント語な使用 

I會話の習熟を期し併せて同志の親睦花計

;も二ミゝしまし允。御天西敎授や緖方敎授 

jを始め同會員の若手連が參加し傳硏の村田、 

事 城井技師もでられる筈です。尙其の期間同 

耳 地でエスペラント講習を催し亦下田町にて 
り講演を致します。右期間中同地附近を訪り 

「らる、方の御來訪を歡迎します。尙又參加 

御希望の方は同期間中に4出で下さればよ 

ろ二んで4迎へいたします。
/ 靜岡娜伊東町松原

小村剛镰氏氣付

Eskulapida Klubo

滯溜の塵の屑の二つ

三つの戯言集
星の美しい木染月のタ私は生れました。 

王且［谏さまが俄かの思ひ立ちで生れましf: 
のでございますからバットしたカットもな 

ければ4化粧するひまもむく容姿も何もか

前號頁エスペラント定時放送の績｝

(Daŭrigo el P.125)
◎スヰッッル

Genŝve: Radio-Genĉve〔1500〕工 

スベヲントでニュース及報知.本 

年六月より毎日

◎オーストラリア洲

Melbourne : 3 AR エスベラント送 

話及歌・每月最終月曜

Melbourne: 3 LO〔1720; 5〕一週置 

きエスベヲント放送

◎カナサ

Victoria, B.C.: (CHCE)每月曜日工 

スペラント放送。 

もお恥かしいこきながらと、のってゐませ 

ん。だけご今夏流行の薄物を纏ってゐます 

からむしかヘマかへす木染月の綠蔭の友さ 

してもさも凉しそうでございませう。來年 

再たお目にか、Z時はしっさ…あら取が笑 

ってゐますわ。

私をお誼み下さいますも方は亠っさ私が 

大好*なのでせう 。そしてうんざお笑ひ下 

さろ二ミでせう。けれぎも記享の十中のハ 

九はmalseriozaではございません。私の 

大好きな皆樣に噓のこさをむ教へ致し度く 

ございませんもの。澤山の皆樣の中に"私 

のお嫌ひの方がきつ过ございませう。そう 

いふむ方は始カー度申しました通り4諛み 

下さらない 方がよろしうございませう。な 

ぜかは皆樣の方がよくごぞんじのコざでせ

二つの手紙、頑張;!さん、めくら千人や 

メンオリスセの方。は皆樣4そみひで兄弟 

の樣に仲よく信州那滿谿へ御避民に®出掛 

けになりましたのでハ月中はお留守だそう 

でございます。先 逹って私が4訪れ致しま 

したら玄關にこんなはりがみがしておりま 

した。『ハ月中(二留守。字の讀めない方は◎ 

隣りで聞き給へ』ざ。

Acoコと前アチェー口御大須Q木耍氏が 

ら來讥端書口斯う曹ってゐる。E我輦が先速 

って陽春四月の末一日時“忘れたが一・ 

F!本の横濱ミいふ港から日本の船で泰西の 

國大英國を指して驀她に進んだのだが何時 

の間にか今ち•や北米の天地に其の雄姿をぶ 

ったて、なみロッキーの麓に鹿の胞く音を 

聞まながら我輩“相L楚らず我戏獨特の油 

な盪ってろ。尤も石油會社にゐるのち•やが。 

少し暇になったら——今は丁度休暇だから 

——遊ぴに來給へ。電話をかけて吳れゝば 

宅にゐる〇 宅は P•〇. Box 79, Orange, Tezas 
だ。オレンチはデクサンめる壬・いはない 
が。』_ ヽ・ :ご・______ \

-1CU
VI JAM I

PAGIS LA MEMBROPAGON 
DE J・ E. I.
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| IMPORTISTOJ & EKSPORTISTOJ
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T" TONO： UŜIGOME 6584
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“NOVA SENTO"
(ĈIUDUA MONATA)

Estas

La Plej Bela Esperanta Gazeto 

en la Mondo

Jara Abono:1.29 jen

Filio de

Japana Esperanto-Instiluto 

en Fukuoka

FUKUOKA, GOKURAKUĈO 32 

JAPANUJO

Poŝtkaso: Fukuoka 20048

ĈU VI JAM ABONIS ?

“VERDA MONDO"
LA GAZETO POR KOMENCANTOJ

Jara Abono : 60 sen 

Duon Jara:余 Jarabona kosto 

POSTULU EKZEMPLERON 
SENPAGAN

<>
TENSEI-ŜA

KJOTO, AJABE-ĜO

JAPANUJO

Poŝtkaso: Osaka 60534



NO ROMAJ l-SA
Fnrlkao Tokio 21504
nenita Kolŝlkaiia 701

D AIDOSA
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Fsperanto, an(;lat franca) 
germana・ rusa9 itala, hispana 

kaj ceteraj lingvoj 
de la tuta mondo 

Speciala arto en muziknotoj

{LIBROBINDO}

大道社
NIPPON 東京市 町區隼El七番地

雷話 

四谷六二ーニ番

娠替口座 

東京五一五七二番

本誌廣吿料 本誌

一回 

三回 

六回 

十二回

全頁 半頁 四半頁

25 13 7 [ffi
72 37 19 ,,

140 74 38 ”
250 130 7〇 „

分
分 

部
年
年 

一
半
一

郵
前
稅
金
共

料

二錢,. 

四十錢 

六十錢

（學會〇貝に限り二圆四十錢）

本會振替□
一般會計用｛養 京11325番

野3283番
回數による割引は同文のもの連 

載の場合に限るC 二,\

維持會員の廣吿はー割引;エス 

ペラントに關するもの二割引;金 
錢に關係なき廣吿四割引。料金は 

すべて前金のこさ〇半頁以上の廣 

吿主には雜誌を無料呈す。

廣吿を周旋して下すつ允方には 

廣吿料の二割を謝禮す（割引の廣 

吿の料は此限りにあらす。）

基本金專用東京32089番

大正十四年七月二十日印刷 

大正十四年ハ月一日發行

S行 所 

兼
者
人
所

編輯 
软行 

印刷

□本エスベラント學會 

東京市牛込區新小川町三の十四

小 坂 猾 二

I i
（大お社）岸山芳太郎

東京市这町區隼町七需地
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〇；f KANUA LIBREJO
KJOTO

TERAMA& EBISGAŬA NOBORU 
POŜTKASO: OSAKA 23404

Q TERAMAĈI EBISGAŬA NOBORU Q

ロ POŜTKASO: OSAKA 23404 匚]
口 «miiii!川mu川111111nnMiHiii"111111iimmiiii!川川血!* ”川ui”io!川imnnimド 口
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PしEJ GANDAJ ELDONISTOJ 
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LIBROVENDISTOJ ESPERANTAJ 
EN KANSAI

し・。
改 訂 第 十 二 版

秋

田

雨

霍

・

小

坂

狷

ニ

共

著

摸

範

エ

ス

。ヘ
ラ
ンr

獨
習

西
洋
の
教
科
書
の
燒
き
な
ぼ
し
で
は
な
い
。
語
系
な 

異
に
す
る
日
本
人
の
爲
め
に
全
く
新
し
い
樣
式
で
講 

義
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
。
外
國
語
の
素
養
な
き
初
學 

者
も
趣
味
の
う
ち
に
習
得
が
出
來
。
旣
に
エ
ス
✓<
ラ 

ン
ト
に
熟
達
し
た
人
も
他
書
に
見
出
し
得
ぬ
知
識
を 

求
め
得
ら
れ
る
。
〔布
裝
三
八
〇
頁
。
定
價
一
面
。
誉 

留
送
料
十
九
錢
。〕

： 

 ゝ

「

■

r

プ

リ

ヴ

ァ

著

・

松

崎

克

已

譯

愛

の

人

ザ

メ

ン

ホ

フ

他
の
萬
说
語
が
盡
く
失
敗
せ
の
中
に
エ
ス
ベ
ラ
ン
ト 

の
み
ひ
过
り
今
口
の
隆
盛
わ
ろ
は
何
故
ぞ
。
そ
れ
任 

此
の
語
が
施
秀
で
お
る
の
ざ
漫
多
热
心
の
士
が
峑
咼 

む
ら
エ
ス
✓<
ラ
ッ
ト
主
義
、
即
ち
人
類
人
主
義
に
感 

激
し
、

身
も
す
て
、
普
及
に
努
力
し
、

努
力
し
つ
、 

あ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
人
類
人
主
義
の
教
科
書
r:
る
本 

巒
二0

0
頁
も
讀
む
は
エ
ス
ベ
ラ
ラ
ン
ト
學
習
者
の 

義
務
で
め
ろ
。
〔定
償
金
一
圓
。
書
留
送
料
十
三
錢
。〕
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